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ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ Јетон Акику 

 

 Мало Турчане ББ, 1230 Гостивар, Република 
Северна Македонија 

 +389 70 645 468        

 jetonakiku@gmail.com  

 

 

Пол Машки Дата на раѓање 28/08/1982 

 
 
 
 

РАБОТНО ИСКУСТВО   

 

Јуни 2015 -  Раководител на одделение за финансии и сметководство 

Агенција за електронски комуникации – Република Северна Македонија 

▪ Учествување во подготовката и контрола врз спроведувањето на годишниот финансиски план 
на агенцијата. 

▪ Анализирање на нацрт-актите подготвени од други единици во агенцијата и нацрт-актите на 
други субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски влијанија врз буџетот. 

▪ Контролирање на целиот процес на стратешко планирање во однос на финансирањето . 

▪ Координирање на процесот на развој, воспоставување, спроведување и одржување на 
финансиското управување и контрола. 

▪ Контрола на политиката и оперативното управување и извршување на буџетот . 

▪ Забележување на годишна сметка и образложение за истата. 
 

 

Март 2014 – Јуни 2015  Соработник во одделение за финансии и сметководство 

Агенција за електронски комуникации – Република Северна Македонија 

▪ Пресметка, фактурирање и следење на наплата на излезни фактури за надоместок за 
сратени броеви и серии на броеви. 

▪ Пресметка, фактурирање и следење на наплата на излезни фактури за надоместок за 
годишен надоместок за надзор на пазарот. 

▪ Пресметка, фактурирање и следење на наплата на излезни фактури за надоместок за 
годишен надоместок за универзална услуга. 
 

 

Април 2010 – Март 2014  Банкарски комерцијалист 

НЛБ Банка – Република Северна Македонија 

▪ Промовирање и продажба на банкарски продукти на физички и правни лица. 

▪ Воспоставување на деловни контакти. 

▪ Наплата на достасани обврски и активирање на инструменти за наплата. 

▪ Следење на сложени рекламации. 

▪ Пренос на знаење. 

▪ Продажба на кредитни картички на физички лица. 
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ЛИЧНИ ВЕШТИНИ   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фебруари 2008 – Јуни 2009 Магистер по деловна администрација . 

 

Институт за општенствени науки / Генерален менаџмент 

Бахчешехир Универзитет – Истанбул/Турција 

▪ Менаџерски вештини, стратешки менаџмент, организациски вештини и човечки ресурси, 
маркетинг, сметководство и финансии . 
 

Фебруари 2002 – Фебруари 
2008 

Дипломиран економист . 

 

Факултет на економски и административни науки/ Оддел за економија 

Богазичи Универзитет – Истанбул/Турција 

▪ Микроекономија, макроекономија, математика за економија, економетрија, пари, банкарски и 
финансиски институции, јавни финансии, меѓународна економија, историја на економска 
мисла, раст и развој 
 

   

 
 

Мајчин Јазик Албански 

  

Друг Јазик РАЗБИРАЊЕ  ЗБОРУВАЊЕ ПИШУВАЊЕ 

Слушање  Читање Интерактивно Продуктивно  

Македонски C2 C2 C2 C2 C2 

Англиски C2 C2 C2 C2 C2 

Турски C2 C2 C2 C2 C2 

Комуникациски вештини ▪ добри комуникациски вештини стекнати преку моето искуство и образование. 

  

Дигитална компетентност САМОПРОЦЕНКА 

Обработка на 
информации 

Комуникација 
Создавање 
содржина 

Безбедност 
Решавање на 

проблем 

 Умешен Корисник Умешен Корисник Умешен Корисник Умешен Корисник Умешен Корисник 

 
 

 ▪ добро владеење со канцелариски пакет (Microsoft windows, Microsoft office, Microsoft word, 
Microsoft excel, Microsoft PowerPoint, Internet explorer, etc.) 

Возачка дозвола Б 


